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Opplevelser fra følgebilen i sykkerittet Odda – Bø 2001





Redaktøren har oppsummert fjellbøkene nokon år nå. Så dukka det opp ein 
ide. Skal tru kor mange personar og kor mange nuteringar det har blitt totalt 
på Klypetussen sine turmål på desse 40 åra?? 

Og her er resultatet, så kan de sjølve sjå kor det har vore mest besøk, i alle 
fall  dei som har nutert seg i bøkene våre frå 1982 til og med 2021.





Ny konge på toppen!
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Klypeposten har tatt ein liten prat med Olbjørg Rame for å få litt 
«Klypetussehistorie».  Som mor til to over gjennomsnittet 
idrettsinteresserte ungar, mangeårig kasserar og eit ivrig dugnadsmenneske, 
har ho vel mange minner frå tida i klubben? 

KP: Når kom du inn i 
Klypetussen? 

 Det var jo i 1983 då ungane 
begynte på treninga Terje hadde 
på Sævareid. Då vart jo me som 
foreldre også dregne med, måtte 
kjøre dei opp. Deltok på treninga 
me og, var veldig kjekt det! Knut 
Erik var då 11 år, Elin 9. Det var 
ski dei var mest opptatt av. Så 
etter kvart vart det deltaking i 
ulike skirenn/stafettar i distriktet. 
Søskenbarna Arild og Jan Eirik  
var og med, så desse 4 trente og 
konkurrerte mykje i lag.  Gutane 
var ikkje alltid like glad for å 
Elin med, men ho hang på! 

Far Anfinn stilte  alltid opp med smørjing av ski, Jon Magnar ofte med 
kjøring  når det var utanbygds skirenn, me hadde jo fjos og malking å ta oss 
av. 

I skigruppa var det veldig godt samhold, så eg minnes den tida med glede. 

I sommarhalvåret vart det meir friidrett og løping, og Knut Erik fekk  etter  
kvart fine resultater. Både han og Elin var med til Holmenkollstafetten 
fleire gonger.» 

KP:  Når vart du kasserar i klubben? 

«Det starta eg med i 1990,  ein trivelige jobb det! Det var jo stor aktivitet i 
klubben dei åra, så det vart ein god del rekneskapsarbeid.   Eg trur nok 
gutane i styre ellers  synes eg var «streng» med dei av og til, ville ikkje ha 
noko uorden i rekneskapen veit du!  



Her må eg  ta med ei lita historie.  Harald og Sigrid var revisorar, et år 
mangla  det 25 øre (!) Dei sa det var ikkje noko å tenkje meir på, men eg 
kunne ikkje få fred. Tok permen med meg heim att, gjekk gjennom på nytt. 
Og trur du ikkje eg fant årsaka, det var et dårlig gjennomslag på ei rekning , 
talet viste for dårleg! 

Revisorane vart «øvegidde» då eg kunne visa at dei 25 øra var funne, trur 
ikkje dei har gløymt episoden heller!  

På styremøter om vinteren (rundt om i heimane til styremedlemmene)  
hadde eg ofte problem med kalde føter. Då  la eg berre føtene bort på stolen 
til Terje og han sat så på dei og det varma godt.  

Men så kom jo dette med å føre på data, her var eg ganske blank. Fekk 
saktens tilbud om opplæring, men i -97 ,etter 7 år som kasserar,  takka eg 
for meg. « 

KP:  Men du  var jo med på mykje anna dugnadsarbeid i klubben og? 

« Ja,  var med på fleire av dugnadsjobbane klubben tok på seg. Og så var 
det  jo å stille opp som funksjonær på løp og andre arrangement. Vera med 
å laga til basar, nutafest,baka kaker osv.osv. 

Og så  Grautateltet då, der var eg med frå starten. Det var 4  hektiske dagar 
frå morgon til kveld!   Eg måtte heim og mjølke på kvelden, så nedatt og 
rydde klart til neste dag. Minnes  kvelden før  åpning første året, me hadde 
laga til bord og benker så godt me kunne.  Dei frå Bondestova  kikka 
innom, dei hadde tatt med fine blomar frå  hagane sine til pynt på borda i 
sitt telt og synes visst det såg skralt ut hos oss. Eg heiv meg på telefonen, 
visste Olav var på veg innover frå Haugesund. «Stopp og røsk med deg 
noko lyng» sa eg. Han kom med lyng han, så då var det heim å binde små 
bukettar med lilla band rundt . Dei kom på borda dagen etter og det vart rett 
så fint! 

Ja det var travle dagar, men folk var så velvillige, blide og positive, ingen 
problem å få vakter då. Og kjekke dagar var det, styrka absolutt 
samholdet.» 

 Klypeposten seier takk til Olbjørg for gode minner frå Klypetussetida. 

   

 















Redaktøren har ordet…



Litt av kvart frå 40 år med Klypetussen



 









Denne kampsongen var første gong i Klypeposten i 1983.



Kost først for di eiga dør



 

 



Det siste 10 året har det vore mindre aktivitet i laget. Det er eit faktum at 
mange lag og foreiningar slit med å få folk til å ta på seg verv i styre. 
Tidsklemma er blitt stor for mange, så  det er ikkje så lett å få folk som vil 
engasjere seg i lagsarbeid. Slik har det og blitt for IF klypetussen.

For IFK  vart mykje endra då skulen på Sævareid vart lagt ned. Ungane 
ville då vera med på ulike aktivitetar saman med skulekameratar på Enge, 
fotball, turn, musikkorps, kulturskule osb. Så då vart det lite tid att til meir 
her i grendene.

Det er nå ein gong slik at så  lenge ein har skule i krinsen så er det et godt 

Rekruttering av den yngre garde har vist seg vera vanskeleg, men kven 
ve

Men ein har nå klart å halde på Klypekarusellen, Holmenkolldeltaking og 
Langs Åkrafjorden.                                                                                                                             
Og ikkje minst hatt nokre aktive medlemmer som deltek på ulike 
løpsarrangement rundt om. Og vore gode ambassadørar for klubben! Me 
kan ikkje nemna alle, men berre ta fram eit par eksempel:

-Maryna Novik, som har representert IFK heile si karriere og har gitt 
klubben heider og ære med sine flotte resultat.

-Leif Halleland med fleire maratonløp som veteran.

- Oliv Enge med sine mange deltakingar på ulike sykkelritt.

Klypeposten har også klart seg gjennom dei 40 åra. Og Fjelltopp-
opplegget er stadig  stigande i deltakarantal.

Så oppfordringa må vera:

Vil du at klubben skal vera levande og aktiv så vis interesse og bli med!
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